Saksprotokoll
Krøgenes Nord, forslag til detaljreguleringsplan
Arkivsak-dok.
Saksbehandler

20/10127
Nora Moberg

Behandlet av
1 Kommuneplanutvalget

Møtedato
24.11.2021

Saknr
21/137

Kommunedirektørens forslag til vedtak
Arendal kommuneplanutvalg vedtar ihht plan- og bygningsloven § 12-10/ §12-11 at forslag til
detaljreguleringsplan for Krøgenes Nord med plankart og bestemmelser datert 15.11.2021
legges ut til offentlig ettersyn med følgende endring:



Plankart: Det tegnes inn en utvidet grønn sone, BGB3 mot gangbroa i nordvest.
Bestemmelse pkt 3.2.1.1, 1 setning endres til: Innenfor område BGB1 og BGB 3 er
det kun tillatt med plukkhogst, ikke fyllinger eller skjæringer.

Kommuneplanutvalget har behandlet saken i møte 24.11.2021 sak 21/137
Møtebehandling
Befaring foretatt.
Einar Krafft Myhren (SV) fremmet følgende endringsforslag:
Arendal kommuneplanutvalg vedtar ihht plan- og bygningsloven § 12-10/ §12-11 at forslag til
detaljreguleringsplan for Krøgenes Nord med plankart og bestemmelser datert 15.11.2021
avvises.
Votering
Kommunaldirektørens forslag satt opp mot forslaget fra Einar Krafft Myhren (SV).
Førstnevnte forslag ble vedtatt med 6 (Hove 1, FrP 1, H 2, Sp 1, KrF 1) mot 3 (SV 1, Ap 1, V
1) stemmer.
Kommuneplanutvalget vedtak
Arendal kommuneplanutvalg vedtar ihht plan- og bygningsloven § 12-10/ §12-11 at forslag til
detaljreguleringsplan for Krøgenes Nord med plankart og bestemmelser datert 15.11.2021
legges ut til offentlig ettersyn med følgende endring:



Plankart: Det tegnes inn en utvidet grønn sone, BGB3 mot gangbroa i nordvest.
Bestemmelse pkt 3.2.1.1, 1 setning endres til: Innenfor område BGB1 og BGB 3 er
det kun tillatt med plukkhogst, ikke fyllinger eller skjæringer.
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Krøgenes Nord, forslag til detaljreguleringsplan
Kommunedirektørens forslag til vedtak
Arendal kommuneplanutvalg vedtar ihht plan- og bygningsloven § 12-10/ §12-11 at forslag til
detaljreguleringsplan for Krøgenes Nord med plankart og bestemmelser datert 15.11.2021 legges
ut til offentlig ettersyn med følgende endring:



Plankart: Det tegnes inn en utvidet grønn sone, BGB3 mot gangbroa i nordvest.
Bestemmelse pkt 3.2.1.1, 1 setning endres til: Innenfor område BGB1 og BGB 3 er det kun
tillatt med plukkhogst, ikke fyllinger eller skjæringer.

Vedlegg
1. Vedtak om oppstart, kommuneplanutvalget 09.09.2020
2. Kart og bilder
3. Forslag til plankart, datert 15.11.21
4. Forslag reguleringsbestemmelser,datert 15.11.21
5. Planbeskrivelse med konsekvensutredning, datert 15.11.21
6. Merknader
7. Innkomne merknader - oppsummering og kommentarer
8. 3D-Illustrasjoner
9. Prinsippskisse og snitt - datert 22.09.21
10. ROS-analyse, datert 07.07.21
11. Støyutredning, Brekke & Strand Akustikk, 18.08.21
12. Konsekvenser for naturmangfold, Faun, 25.06.21
13. Mobilitetsplan, Vianova
14. Berggrunn og sulfid, Cowi, 03.06.21
15. Arkeologisk rapport
16. VA Rammeplan

Sammendrag/problemstilling
Den største utfordringen i saken er at planforslaget er i strid med arealbruksformålet i
kommuneplanen.
Statsforvalteren fraråder kommunen å videreføre planarbeidet fordi de mener det strider mot
nasjonale forventninger, regionale planer og kommunens egne planer.
Kommunedirektøren kan ikke utelukke at Statsforvalteren vil fremme innsigelser til saken under det
offentlige ettersynet.
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Arendal kommune v/ kommuneplanutvalget har gitt sin tilslutning til at planarbeidet startes opp, og
planprogrammet er fastsatt. Tilslutningen er begrunnet med bl.a. at det er behov for
næringsarealer i Arendal Øst, og at det ikke berører «bymarka».
Konsekvensutredningen har ikke avdekket dramatiske konsekvenser for noen av de temaene som
er utredet. Gjennomføring vil likevel føre til store endringer av landskapsbildet, og dermed
opplevelsesverdien for friluftsområdene. Siden all natur blir fjernet er det også konsekvenser for
naturmangfoldet.
Kommunedirektøren anbefaler at planforslaget legges ut til offentlig ettersyn, men med en større
grønn buffer, der det ikke tillates fyllinger og skjæringer opp mot turveien i nordvest.

Bakgrunn for saken
Planforslaget er utarbeidet av konsulentfirmaet Stærk & co as på vegne av Agder Prosjektutvikling
AS.



Formålet med planforslaget er å legge til rette for næringsbygg med bruksareal på mer enn
15.000 m2.
Planområdet har en størrelse på ca 100 daa.

Arendal kommune v/kommuneplanutvalget gav sin tilslutning til at det ble startet opp arbeid med
forslag til detaljreguleringsplan i møte 9.9.2020.
Kommuneplanutvalgets vedtak
«Kommuneplanutvalget gir sin tilslutning til at det startes opp arbeid med forslag til
detaljreguleringsplan med de formål som fremkommer av planinitiativ.
Begrunnelse:
- Krøgenes har stort behov for tilgjengelige næringsarealer. Det er i dag etterspørsel etter slike
arealer
- Det er allerede tilrettelagt for adkomst (rundkjøring er etablert) og infrastruktur
- Det er miljømessig positivt at det etableres lokal næring i Arendal Øst som gjør at innbyggere her
ikke trenger å reise til Stoa
- Tiltaket berører ikke Bymarka»
Det ble varslet oppstart med høring av planprogrammet i brev datert 6.10.2020, med frist for
merknader satt til 17.11.2020.
Planprogrammet ble fastsatt 5.5. 2021.

Merknader
Agder fylkeskommune, brev datert 18.12.2020:
Fylkestinget fattet følgende vedtak i saken 15.12.2020:

«Fylkesutvalget mener det er viktig med tilgjengelig næringsarealer og ser positivt på
oppstart av detaljregulering med planprogram for Krøgenes nord.»
De anbefaler at vedtatt arealformål i kommuneplanens arealdel fra 2019 behandles som det
eneste 0-alternativet. En alternativ referansesituasjon, som foreslått, vil etter deres vurdering ikke i
tilstrekkelig grad belyse planforslagets konsekvenser. De anbefaler at en utredning av
utbyggingsalternativer inneholder en vurdering av arealbehov til næring med påfølgende utredning
av relevante og realistiske lokaliseringsalternativer.
Det er også nødvendig med en arkeologisk registrering for å avklare forholdet til automatisk fredete
kulturminner, jf. undersøkelsesplikten etter kulturminneloven § 9.
Kommentar: Konsulenten svarer på dette at referansesituasjonen vil være dagens formål i
kommuneplanens arealdel, dvs. lnf-formål. Utbygger ønsket å se på en alternativ
referansesituasjon som gikk ut på at området var avsatt til næringsbebyggelse og
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forretningsformål i kommuneplanens arealdel, men alternativet er tatt ut av
utredningsprogrammet. Næringsrådgiver i kommunen har bekreftet at det er behov for
arealer til bedrifter som skal levere komponenter til batterifabrikken i nærheten.
Arkeologisk registrering er gjennomført. Det er registrert ett kulturminne som er fjernet, og
ett som ikke er fjernet innenfor planområdet. Kulturminnet som ikke er fjernet er regulert inn
med bestemmelsesområde, der formålet er å få det frigitt med dispensasjon fra
kulturminneloven.
Fylkesmannen i Agder, brev datert 11.11.2020:
Etter Fylkesmannens vurdering er planarbeidet i strid med både gjeldende kommuneplan for
Arendal, kommunedelplan for klima og energi 2019-2023 (Grønn strategi), regional plan for
senterstruktur og handel i Aust-Agder, areal- og transportplan for Arendalsregionen og regionplan
Agder 2030. Det er i tillegg i strid med Nasjonale forventninger til regional og kommunal
planlegging 2019-2023 og Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og
transportplanlegging. Deres råd er at planarbeidet ikke videreføres.
Klimagassutslipp må utredes, herunder konsekvenser som følger av arealinnspill. Konsekvenser
for vannmiljø må klarlegges. Naturtyper må kartlegges og konsekvensene utredes. Fylkesmannen
forventer eksplisitte drøftinger av planforslagets konsekvenser opp mot 0-alternativet, med
tilhørende vurderinger av hvilke avbøtende og/eller kompenserende tiltak som enten er sikret i
plan, eller kun anbefales til videre optimaliseringsarbeid.
Kommentar: Arendal kommune har gitt sin tilslutning til at planarbeidet startes til tross for at
det er i strid med en rekke overordna føringer og planer. Kommuneplanutvalget har gitt
begrunnelse i vedtaket. Håndbok V712 legges til grunn for konsekvensutredningen, slik det
fremkommer i planprogrammet som var på høring. Aktuelle tema er beskrevet i
konsekvensutredningen. Det vises til de politiske vedtakene i Arendal kommune og Agder
fylkeskommune som har vært positive til planarbeidet. I planbeskrivelsen med
konsekvensutredning blir forholdet til de ulike planer og retningslinjer mm. kommentert.
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), brev datert 3.11.2020:
Brevet er generelt. Kommunene kan be om bistand i spesielle tilfeller, men det er ikke tilfelle her.
NVE legger til grunn at kommunen vurderer om planen ivaretar nasjonale og vesentlige regionale
interesser. I plandokumentene må det gå tydelig fram hvordan de ulike interessene er vurdert og
innarbeidet i planen.
Kommentar: Overvannshåndtering er en viktig utfordring som må løses i planarbeidet.
Overvann vil måtte dreneres ut via et tjern, Dyviktjenna og en bekk ned til sjøen.
Statens vegvesen, brev datert 30.11.2020:
Næringsområdet vil etter deres mening bli bilbasert, og etablering av dette vil gi økt behov for
transport. Det er heller ikke kollektivdekning her i dag.
Rundkjøringen for avkjøring vil ha god kapasitet med hensyn på trafikkavvikling, men utfordringen
vil være at man blander næringstrafikk (store kjøretøy)
sammen med biltrafikk og ikke minst gang- og sykkeltrafikk til og fra boligområdet. Det vil
være en utfordring å få til gode og sikre løsninger slik at trafikksikkerheten blir ivaretatt.
Kommentar: Det er etter kommunedirektørens mening lagt godt til rette for varetransport og
bilkjøring uten at det behøver å belaste mindre internveier. Avkjørselen fra fylkesveien og
noen få meter inn må imidlertid deles med et regulert boligfelt. Her vil det bli fortau og
fotgjengerfelt, så alle trafikantgrupper er oppmerksomme når de ferdes langs veien.
Naturvernforbundet i Arendal, e-post med brev datert 12.11.20:
Naturvernforbundet i Arendal stiller seg sterkt kritisk til det igangsatte planarbeidet. Dette mener de
er et hån mot innbyggerne og et brudd på den allerede vedtatte arealdel av kommuneplanen.
Utbygging her vil innskrenke et sammenhengende naturområde, som må bevares for å
opprettholde det viktige biologiske mangfoldet. Å omregulere enda mer natur til flatsprengt
næringsareal, uten engang å kunne vise til et konkret behov, oppfattes som en provokasjon mot
bærekraftig utvikling i kommunen og også mot innbyggerne som har kjempet for bymarka!
Kommentar: Næringsrådgiver i kommunen har bekreftet at det er stort behov for
næringsarealer, fortrinnsvis i nærheten av batterifabrikken. Det er ingen tvil om at et så
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stort næringsområde vil fjerne all natur i området og få konsekvenser for landskapsbildet og
naturmangfoldet.
Vedlagte konsekvensutredning vurderer at det blir lite konsekvenser på grunn av at det er
lite særskilte verdier innenfor området.

Kommunedirektørens vurdering
Kommuneplanens føringer
Forslaget er i strid med arealbruksformålet i gjeldende kommuneplan.
Siste revisjon av kommuneplanens arealdel ble vedtatt med et tilleggspunkt om at markagrensene
i Bymarka øst ble justert slik at det ønskede næringsområde ikke ble liggende i marka.
Arealbruksformålet ble ikke forandret.
Det ønskede formål er ikke i tråd med kommuneplanen, som er landbruks-, natur- og friluftsformål.
Konsekvensutredning
Planforslaget dekker et område på ca 100 daa, med planer om næringsbygg med bruksareal på
mer enn 15.000 m2. Krav om konsekvensutredning utløses dermed av forskriftens § 6, bokstav b,
«Reguleringsplaner etter plan- og bygningsloven for tiltak i vedlegg I», vedlegg I - punkt 24;
«Næringsbygg, bygg for offentlig eller privat tjenesteyting og bygg til allmennyttige formål med et
bruksareal på mer enn 15 000 m2.»
Konsekvenser
I følge konsekvensutredningen gir planforslaget negative konsekvenser når det gjelder
landskapsbildet, og noe negative konsekvenser for naturmangfold, naturressurser, nærmiljø og
friluftsliv, kulturarv, mobilitet/transport og bærekraftig planlegging/ klimagasskonsekvens fordi det
er et naturområde som endres til byggeområde. At konsekvensen ikke er mer negativ for disse
temaene, henger sammen med at det er vurdert til å ha lav verdi innenfor området.
Øvrige tema, forurensning og vannmiljø, er vurdert til å medføre ubetydelig konsekvens som følge
av planforslaget, da det ikke medfører noen konsekvens i seg selv, eller at planforslaget legger
opp til løsninger som innebærer at det ikke blir noe konsekvens.
Behov for næringsarealer
I forbindelse med etablering av batterifabrikken i området øst og nord for planområdet er det
opplyst at Morrow vil ta ansvar for en større del av verdikjeden, dvs. samarbeide med de som
produserer de enkelte komponenter til batterifabrikken. Det er snakk om ca. 15 ulike bedrifter som
trenger fra 30-300 daa. Disse bør ligge så nær som mulig, slik at man f.eks. kan transportere via et
rørsystem.
Dette betyr ifølge næringsrådgiver at vi trenger de næringsarealene vi kan få, inkl. Krøgenes Nord.
Landskapsbilde og estetikk
Landskapsbildet vil bli helt endret, siden det endres fra naturområde til byggeområde. Det vil bety
kraftig redusert opplevelsesverdi for turgåere og de som senere skal bo i Krøgenes boligområde.
Naturmangfold
Under temaet naturmangfold i konsekvensutredningen står det at det er registrert en forekomst av
hul eik og vilttrekk for rådyr og beite og leveområde for lokal elg- og rådyrbestand og vanlig
forekommende fugl og pattedyr. Når det gjelder den hule eika som er funnet i området, anbefaler
konsulentfirmaet Faun, som står bak fagrapporten, at det reguleres inn en grønn lomme, slik at
eika kan bevares. Konsulenten viser i stedet til at det også finnes store eiketrær i områder som er
avsatt til grøntstruktur, og disse vil med tiden ha potensiale for å få verdi som hule eiker.
Kulturminner
Det er et automatisk fredet kulturminne innenfor området, som må søkes frigitt og fjernet som følge
av planforslaget. Ved arkeologisk registrering i juni 2021 ble det ikke gjort nye funn av automatisk
fredete kulturminner. Hele planområdet blir endret som følge av planforslaget, og dermed helt
forringet. Dette innebærer at det automatisk fredete kulturminnet også vil kunne bli fjernet.
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Friluftsliv og nærmiljø
Nord og øst for planområdet er det store sammenhengende friluftsområder. Det er lagt til rette med
turveier. Med tanke på nettopp dette planinitiativet, ble «markagrensa» i kommuneplanen trukket
rundt de aktuelle eiendommene. I selve planområdet er det ikke turveier, men det grenser til en
turvei som krysser fylkesveien over en bro i nord. Når broa krysses vil hele næringsområdet bli
synlig nedover mot sørøst, sammen med landskapsinngrepet på begge sider av den brede
fylkesveien. Turveien svinger nordover rett over broa, og det er en kolle i overgangsområdet.
I plankartet er det foreslått en grønn sone i overgangen mellom turområdet og byggeområdet, 15
meter bred mot nord og 5 meter bred mot øst. I følge bestemmelsene er det anledning til å lage
fyllinger og skjæringer her.
Under saksbehandlinga har kommunedirektøren foreslått at den grønne sonen utvides noe her ved
broa for å få med seg en trekant som følger terrengformen, slik at hele kollen i overgangsområdet
blir grøntstruktur. Forslagsstiller har motsatt seg dette. Denne trekanten må skilles fra resten av
BGB 2, og det kan ikke være anledning til å lage fyllinger og skjæringer her.

Kommunedirektøren anbefaler at dette vedtas som endring i plandokumentene før de legges ut til
offentlig ettersyn.
Når hele dette området gjøres om til næringsområde vil det bety dårligere opplevelseskvalitet for
planlagt boligområde i Krøgenesåsen og for turgåere.
Mobilitet og transport
Området er bilbasert, men har god infrastruktur for gående og syklende. Det er per dags dato
ingen bussruter som går langs tilførselsveien mellom Krøgenes og Longumkrysset. Det er over
600 meter til nærmeste bussholdeplass. Planområdet ligger godt plassert i direkte tilknytning til
hovedveinett for varetransport fra andre landsdeler. Det vil bli trafikkøkning som følge av
planforslaget, men ifølge konsekvensutredningen vil det ikke medføre vesentlige negative
konsekvenser for trafikkavvikling eller trafikksikkerhet i nærområdet.
Forurensning
Støyberegning er gjennomført og relevante reguleringsbestemmelser er tatt inn i bestemmelsene
til planen. Tiltaket vurderes ikke å medføre en vesentlig økning i luftforurensningen. Anleggsfasen
kan være en utfordring dersom Krøgenesåsen boligområde blir etablert først. Sulfidholdig grunn
ivaretas gjennom tiltaksplan.
Konsekvenser for klima
Planforslaget vil medføre økte klimagassutslipp som følge av endring av arealbruk fra natur til
byggeområde, energibruk i anleggs- og driftsfasen og økt trafikkmengde.
I fylkesveien er det planlagt en kjølevannsledning i forbindelse med etablering av batterifabrikken.
Dersom det er ønskelig å nyttiggjøre seg spillvarmen fra denne ledningen i byggeområdet, må det
installeres tilkoplingssløyfer.
Teknisk infrastruktur
Det er nok vann i området, og slukkevannskapasiteten er god. Det er ikke ønskelig for drift vei å ha
ansvar for den korte, offentlige adkomstvei som ble regulert inn i forbindelse med Krøgenes
boligområde, så lenge dette ikke er realisert. Med hensyn til rettigheter til bruk av vegen, foreslås
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den likevel regulert til offentlig veg for å sikre adkomst til det fremtidige boligområdet. Det kan gjøres
en avtale om drift og vedlikehold inntil boligområdet kommer.
Det er krav om at VA-rammeplan skal aksepteres av kommunens va-avdeling før planen kan
godkjennes. Overvannshåndteringen og følger for vassdraget videre ut til Dyvika må beskrives godt,
og være tilfredsstillende.

Driftsmessige konsekvenser av kommunedirektørens forslag til vedtak
Drift og vedlikehold av offentlig adkomstvei overtas av kommunen etter ferdigstillelse.
Så lenge boligområdet ikke er påbegynt kan det være aktuelt med en avtale om at utbygger selv
sørger for privat vintervedlikehold inntil videre.
Planforslaget innebærer ingen driftskostnader for kommunen.
Saksfremlegget er godkjent av kommunalsjef Geir Skjæveland 16. november 2021.
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